
Bardzo proszę: 

a) przeczytać tekst w podręczniku strony 157-161 

b) przepisać lub wydrukować notatkę: 

 

Temat: Sposoby ochrony przyrody. 

 

1. Ochrona przyrody ma na celu zachowanie, właściwe wykorzystanie                   

i odnawianie zasobów przyrody oraz jej składników. 

 

 

 

2. Ochrona obszarowa obejmuje tereny szczególnie cenne pod względem 

przyrodzniczym, krajobrazowym lub kulturowym. Do najważniejszych 

form ochrony obszarowej w Polsce należą: 

a)  parki narodowe – to obszary o powierzchni co najmniej 1000 

hektarów, z przyrodą zachowaną w stanie niezmienionym lub mało 

zmienionym przez człowieka. Wokół każdego parku wyznacza się 

otulinę – obszar zabezpieczający przed niekorzystnym wpływem 

sąsiednich terenów. 

➢ W Polsce istnieją 23 parki narodowe (1% powierzchni kraju) 
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➢ największym parkiem narodowym w Polsce jest Biebrzański 

Park Narodowy, zajmuje prawie 60 000 ha, natomiast 

najmniejszym Ojcowski, który zajmuje powierzchnie 21 metrów 

kwadratowych 

➢ najstarszym parkiem  jest Pienińki  Park Narodowy, który 

powstal 1 czerwca 1932 roku, a dwa miesiące póżniej 

utworzono Białowieski Park Narodowy. 

Najmłodszym parkiem narodowym w Polsce jest PN Ujście 

Warty. Został utworzony 1 lipca 2001 roku. 

 

b)  rezerwaty przyrody – są mniejsze od parków narodowych. Służą 

ochronie cennych naturalnych lub mało zmienionych ekosystemów 

oraz rzadkich roślin  i zwierząt wraz z ich siedliskami.  

 

c)  parki krajobrazowe – powstają w miejscach atrakcyjnych 

przerodniczo, o dużej wartości kulturowej i historycznej. Na tych 

terenach działalność jest prowadzona zgodnie z zasadami 

zrównoważonego rozwoju. 

„Popradzki Park Krajobrazowy jest największym  parkiem 

krajobrazowym w Małopolsce i jednym z największych w Polsce. 

Obejmuje większość Beskidu Sądeckiego. Rozciąga się od Krynicy                

i Tylicza na wschodzie po Krościenko i Łącko na zachodzie oraz od 

Starego Sącza na północy po granicę ze Słowacją na południu. 

Popradzki Park Krajobrazowy jest terenem o niezwykłych wartościach 

przyrodniczych, historycznych i krajobrazowych. Malownicze doliny 

Dunajca i Popradu, zalesione pasma górskie Radziejowej i Jaworzyny 

Krynickiej, a także bogactwo przyrodnicze to podstawowe walory, 



którymi Park ten może się poszczycić. Miarą jego wartości niech 

będzie fakt utworzenia obszaru Natura 2000 „Ostoja Popradzka” w 

znacznym stopniu pokrywającego się z obszarem Popradzkiego Parku 

Krajobrazowego. Jeśli dołożymy do tego uzdrowiska słynące z wód 

leczniczych, otrzymamy jeden z najbardziej atrakcyjnych terenów w 

Polsce.” 

 

 


